Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vnútorný predpis
schválený Akademickým senátom FMFI UK dňa 29.03.2021

Dodatok č. 5 k Rokovaciemu poriadku
Akademického senátu FMFI UK

Ročník 2021

Dodatok č. 5 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave,
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „dodatok“) je vnútorný predpis Univerzity
Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ alebo
„FMFI UK“), vydaný podľa:
• § 33 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“),
• čl. 29 ods. 4 Organizačného poriadku FMFI UK.

Čl. I
Rokovací poriadok akademického senátu fakulty schválený akademickým senátom fakulty dňa
9. marca 2015 v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 10 odsek 7 znie:
„(7) Komisie sú zložené z členov akademického senátu a z ďalších osôb zvolených akademickým
senátom z radov zamestnancov fakulty alebo študentov zapísaných na študijných programoch
uskutočňovaných na fakulte (ďalej len „študent fakulty“).“.
2. V čl. 14 ods. 6 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú tieto slová: „a s programom zasadnutia
navrhnutým v žiadosti o zvolanie zasadnutia“.
3. V čl. 18 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
4. V čl. 18 odsek 3 znie:
„(3) Ak v rámci prerokovávania niektorého z bodov programu požiada o vystúpenie
a) rektor, prorektor, kvestor, predseda Akademického senátu UK, pozvaný hosť, zamestnanec fakulty,
študent fakulty alebo emeritný profesor fakulty, slovo sa mu udelí,
b) hosť, ktorý nie je zamestnancom fakulty, študentom fakulty alebo emeritným profesorom fakulty,
o udelení slova rozhodne akademický senát formou procedurálneho návrhu.“.
5. V čl. 19 ods. 7 sa slová „o tomto návrhu“ nahrádzajú slovami „o takomto stiahnutí materiálu alebo jeho
časti“.
6. V čl. 21 odsek 1 znie:
„(1) Predsedajúci udeľuje slovo členom akademického senátu, pozvaným hosťom a hosťom (ďalej len
„rečník“) spravidla v poradí, v akom sa prihlásili do rozpravy. Prednosť pred vystúpením hostí majú
vystúpenia členov akademického senátu a pozvaných hostí.“.
7. Článok 21 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Právo podávať návrhy uznesení k prerokovávanej veci majú predkladateľ, členovia akademického
senátu, predsedníctvo, študentská komora akademického senátu a komisie.
(6) Predsedajúci môže požiadať navrhovateľa uznesenia podaného ústne, aby návrh uznesenia formuloval
písomne; ak navrhovateľ uznesenia výzve predsedajúceho nevyhovie, na tento návrh uznesenia sa pri
hlasovaní neprihliada.“.
8. V čl. 23 odsek 1 znie:
„(1) Pozmeňujúcim návrhom je návrh na vypustenie, rozšírenie alebo zmenu niektorej časti materiálu
alebo návrhu uznesenia. Právo podávať pozmeňujúce návrhy majú členovia akademického senátu,
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predsedníctvo, študentská komora akademického senátu a komisie. Pozmeňujúce návrhy nemožno
podávať k personálnym návrhom dekana podľa čl. 36.“.
9. V čl. 25 ods. 1 sa za slovami „členovia akademického senátu“ vkladá čiarka a slová „zástupcovia
fakulty v Akademickom senáte UK, zástupca fakulty v Rade vysokých škôl a zástupca študentov fakulty
v Študentskej rade vysokých škôl“ a súčasne sa slová „niektorý z členov akademického senátu“
nahrádzajú slovom „interpelant“.
10. V čl. 25 sa vypúšťa odsek 3.
11. V čl. 26 odsek 2 znie:
„(2) Akademický senát rozhoduje o každom podanom návrhu uznesenia a každom podanom
pozmeňujúcom návrhu hlasovaním. Jednotlivé návrhy na hlasovanie uvádza predsedajúci v spolupráci so
spravodajcom.“.
12. V čl. 26 ods. 3 sa vypúšťajú slová „hlasovania o procedurálnych návrhoch a“.
13. V čl. 29 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo na prijatie akéhokoľvek iného návrhu“.
14. V čl. 34 ods. 3 sa vypúšťajú slová „akademického senátu“.

Čl. II
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty.

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK
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